
AC
ES

SE
 O

 V
ÍD

EO
 P

EL
O

 Q
R 

- C
O

D
E

LIÇÃO 2

LIÇÃO 2

A BÍBLIA, O PLANO DA 
REDENÇÃO E VOCÊ

LIÇÃO 2 Grandes espetáculos ainda são realizados 
tendo a paixão de Cristo como tema central. 
“Por que Ele suportou toda aquela crueldade?” 
A resposta é o AMOR.

LIÇÃO 3



“Certamente Ele tomou sobre 
si as nossas enfermidades, e 

carregou as nossas dores; e nós 
o reputávamos por aflito, ferido 

de Deus, e oprimido. Mas Ele 
foi ferido por causa das nossas 
transgressões, e esmagado por 
causa das nossas iniquidades; 

o castigo que nos traz a paz 
estava sobre Ele, e pelas Suas 

pisaduras fomos sarados”

ISAÍAS 53:4!5

todos nós também antes andávamos nos 
desejos da nossa carne, fazendo a vontade 
da carne e dos pensamentos; e éramos por 
QDWXUH]D�ȴOKRV�GD�LUD��FRPR�WDPE«P�RV�GH-
mais” (Efésios 2:3). A Bíblia descreve a con-
sequência do pecado dizendo que “o salário 
do pecado é a morte...” (Romanos 6:23). Es-
távamos completamente perdidos.

O PLANO DA REDENÇÃO
Jesus, por Seu grande amor, vendo que 

não havia saída para a humanidade, consi-
derando não haver alguma forma para que 
fôssemos salvos, considerando que “a alma 
que pecar, essa morrerá” (Ezequiel 18:20), 
apresentou um plano de resgate conhecido 
como o Plano da Redenção. Cristo tomou a 
decisão de assumir as nossas culpas mor-
rendo em lugar da humanidade. “Mas Deus, 
sendo rico em misericórdia, pelo seu muito 
amor com que nos amou, e estando nós ain-
GD�PRUWRV� HP� QRVVRV� GHOLWRV�� QRV� YLYLȴFRX�
juntamente com Cristo, pela graça sois sal-
vos” (Efésios 2:4-5). 

A primeira vinda de Jesus Cristo a este 
mundo foi para nos resgatar, “porque o Fi-
lho do Homem veio buscar e salvar o que 
se havia perdido” (Lucas 19:10). Tudo o 
que Ele suportou foi para resgatar você e 
a todos nós. O peso do pecado que Ele não 
cometeu, suportou por amor da humanida-

de tendo em vista a nossa salvação, a vida 
eterna.

Quando avaliamos todo o sacrifício que 
o nosso Senhor Jesus Cristo enfrentou para 
nos salvar, e nos lembramos que “...Ele é 
longânimo para convosco, não querendo 
que nenhum se pereça, senão que todos 
cheguem ao arrependimento” (II Pedro 3:9), 
cresce em nosso coração a gratidão por 
HVVH�DPRU�LQȴQLWR��'HYHPRV��SRUWDQWR��DFHL-
tá-Lo como nosso Salvador.

Você pode estar se perguntando: 
“Como podemos ser salvos?”  Veja o que a 
Bíblia responde em apenas quatro passos 
simples:

1.Reconhecer que somos pecadores e 
necessitamos da salvação - Romanos 3:23 

2. Arrepender e confessar os pecados a 
Deus e pedir o Seu perdão – I João 1:9

3. Aceitar a Jesus como Salvador e de-
monstrar publicamente nosso amor por Ele 
através do batismo – Marcos 16:16

4. Desfrutar de uma nova vida com Je-
sus em total dependência do Espírito Santo 
– 2 Coríntios 5:17



Desde a infância, gostamos de ouvir  
histórias. A história da vida de Cristo tem 
cativado e atraído muita gente, tanto que, 
GHVGH�������M£�IRUDP�FDWDORJDGRV����ȴOPHV�
que relatam sobre a vida de Jesus. E não é 
à toa que milhões de pessoas têm se emo-
cionado com as cenas dramáticas exibidas. 
Na música, a obra O Messias, do compositor 
G. F. Handel, por exemplo, é uma das incon-
táveis que foram produzidas inspiradas na 
história de Cristo. Grandes espetáculos ain-
da são realizados tendo a paixão de Cristo 
como tema central. Entretanto, o que a cru-
FLȴ[¥R�GH�&ULVWR�VLJQLȴFD�SDUD�QµV"��

Uma pergunta intrigante sempre vem à 
nossa mente quando pensamos em Jesus 
na cruz: “Por que Ele suportou toda aquela 
crueldade?” A resposta é o AMOR. “Porque 
Deus amou o mundo de tal maneira que deu 
o seu Filho unigênito, para que todo aquele 
que nele crê não pereça, mas tenha a vida 
eterna” (João 3:16). Mas o que tem o amor 
com isso? Para entendermos melhor este 
assunto, é necessário que voltemos ao prin-
cípio de todas as coisas.

COMO TUDO COMEÇOU 
O livro do Gênesis diz que “no princípio 

criou Deus os céus e a Terra” (Gênesis 1:1). 
Deus criou tudo perfeito e com belezas in-
comparáveis. Infelizmente, um dos anjos do 
Céu, chamado Lúcifer, permitiu que o orgu-
lho entrasse em seu coração, dizendo: “Eu 
subirei ao céu; acima das estrelas de Deus 
exaltarei o meu trono; e no monte da con-
gregação me assentarei, nas extremidades 
do norte; subirei acima das alturas das nu-
vens, e serei semelhante ao Altíssimo” (Isaías 
14: 13-14). Essa atitude o impossibilitou de 
permanecer no Céu, bem como outros an-
jos que o seguiram. “E foi expulso o grande 
dragão, a antiga serpente, que se chama o 

Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mun-
do; sim foi atirado para a Terra, e com ele os 
seus anjos” (Apocalipse 12:9).

A ENTRADA DO PECADO NA TERRA
O planeta Terra era um lugar lindo, per-

feito e era visitado por Deus em todo o tem-
po. Adão e Eva eram felizes com a presença 
de Deus. O casal recebeu uma orientação 
importante do Criador: “...De toda árvore 
do jardim podes comer livremente, mas da 
árvore do conhecimento do bem e do mal, 
dessa não comerás; porque no dia em que 
dela comeres, certamente morrerás” (Gêne-
sis 2:16-17). Mas a essa orientação de Deus 
o casal no jardim do Éden não obedeceu. A 
Bíblia narra esta triste história da seguinte 
forma: 

“Ora, a serpente era o mais astuto de 
todos os animais do campo, que o Senhor 
Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É as-
sim que Deus disse: Não comereis de toda 
árvore do jardim? Respondeu a mulher à 
serpente: Do fruto das árvores do jardim 
podemos comer, mas do fruto da árvore que 
está no meio do jardim, disse Deus: Não co-
mereis dele, nem nele tocareis, para que não 
morrais. Disse a serpente à mulher: Certa-
mente não morrereis. Porque Deus sabe que 
no dia em que comerdes desse fruto, vossos 
olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhe-
cendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher 
que aquela árvore era boa para se comer, 
e agradável aos olhos, e árvore desejável 
para dar entendimento, tomou do seu fruto, 
comeu, e deu a seu marido, e ele também 
comeu (Gênesis 3:1-7). E assim entrou o pe-
cado no mundo. 

O apóstolo Paulo disse que “assim como 
por um só homem entrou o pecado no mun-
do, e pelo pecado a morte, assim também a 
morte passou a todos os homens, porquanto 
todos pecaram” (Romanos 5:12).

A Bíblia nos diz que o pecado nos 
destrói e nos afasta de Deus, “mas as 
vossas iniquidades fazem separação entre 
vós e o vosso Deus; e os vossos pecados 
esconderam o Seu rosto de vós, de modo 
que não vos ouça.” Isaías 59:2. Estávamos 
condenados à morte eterna, “entre os quais 
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1. O sacrifício de Jesus foi o único meio de redimir a raça humana.
(    ) Certo     (    ) Errado

2. O pecador por si mesmo pode mudar a condição espiritual, não necessitando do auxílio de 
Deus.
(    ) Certo     (    ) Errado

���$VVLQDOH�D�DOWHUQDWLYD�FRUUHWD� - Na cruz do Calvário o Senhor Jesus sofreu o castigo dos nossos 
pecados.
(     ) Verdadeiro            (     ) Falso

���$VVLQDOH�D�DOWHUQDWLYD�FRUUHWD��- Somos perdoados e salvos quando cremos em Jesus como nosso 
Salvador e recebemos, pela fé, a Sua justiça.
(     ) Verdadeiro            (     ) Falso 

Minha                    
DECISÃO

LIÇÃO 2

LIÇÃO 3

TESTE SEUS CONHECIMENTOS

Ao estudar a Bíblia hoje entendi que a Terra era perfeita ao 
sair das mãos do Criador. O pecado trouxe tragédias, dores e 
angústias sobre a humanidade. Porém Deus já tinha um plano 
SDUD�VDOYDU�D�UD©D�KXPDQD��6HX�ȴOKR�VH�RIHUHFHX�SDUD�SDJDU�R�
preço exigido pelo pecado: a morte. Compreendo que a morte 
de Cristo foi em meu favor e hoje assumo o compromisso de 
receber a Jesus como meu Salvador e Senhor.

                        ________________________________________
                                               Assinatura


